
ÄPPELFEST 
& HÄRLIG
HÖSTMARKNAD

NUMMER 2, 2019 – ÅRGÅNG 22

VÄLKOMMEN ATT FIRA EN NY ÅRSTID
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H. K. H. KRONPRINSESSAN 
VICTORIA PÅ VÄNNERNAS 
ÅRSMÖTE.
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AKTUELLT Å R SMÖT E NOR DISK A M USEET S & SK A NSENS VÄ N N ER

VÄNFÖRENINGENS avgående ordförande Niclas Forsman blir 
nästan överröstad av Skånska gruvans gladaste trast när årets 
årsmöte skall öppna. Det är en fantastisk kväll när vännerna 
möts, luften är full av doften från nyutslagna syrener på den 
magiska platsen på Djurgården. 

I glädjande närvaro av förste hedersledamot 
Kronprinsessan Victoria avhandlades sedan sedvanliga 
ärenden. Årsredovisningen visade en fortsatt stabil och god 
ekonomi för Vänföreningen. Verksamhetsberättelsen 
föredrogs av kanslichef Anna-Kaisa Summanen Öhgren som 
berättade om alla fina och välbesökta arrangemang som 
skett under året. Några så populära att de kommer att bli 
”favorit i repris”…

Styrelsen blev omvald men med ett antal förändringar. 
Elisabeth Edholm Fernholm har valt att avgå och nya leda - 
möter blir finlandssvenske finansmannen Magnus von Knorring 
samt kuratorn och konstvetaren Svante Helmbæk Tirén.

Den största förändringen var självklart ändå att Niclas 
Forsman som varit ordförande och ledamot i så många  
år valt att avgå. Som ny ordförande valdes affärsmannen 
Sten Tegnér, sedan länge medlem i vänföreningen. 

Museicheferna redogjorde sedan för sina respektive verk -
samheter. Skansenchef John Brattmyhr tackade för förra årets 
gåva från föreningen som inneburit en renovering av ”Kärleks-
stigen”. Han talade också om värdet av föreningens stipendium 
som den ”uppmuntran verksamheten inte annars kan erbjuda”. 

VI TACKAR NICLAS FORSMAN 
OCH VÄLKOMNAR STEN TEGNÉR
Årets årsmöte blev extra högtidligt för styrelsen och medlemmar 
då Niclas Forsman avgick efter 21 år som mycket uppskattad 
ledamot och ordförande.

Sten Tegnér och Niclas Forsman.
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Å R SMÖT E  NOR DISK A M USEET S & SK A NSENS VÄ N N ER AKTUELLT

VI TACKAR NICLAS FORSMAN 
OCH VÄLKOMNAR STEN TEGNÉR

Självfallet lyfte han också fram det nyinvigda Baltic Science 
Center som är den största satsningen Skansen gjort i modern tid. 

Sanne Houby-Nilsen berättade om den spännande 
utvecklingen för Nordiska Museet. De är givetvis stolta  
för sina mer än 700.000 besökare under 2018, inräknat alla 
anläggningar. Nordiska museet får nya möjligheter med sina 
förändringar av miljön kring huset. Houby-Nilsen berättade 
också om deras stolthet över att Julita vann Stora Turismpriset 
2018. Hon avslutade med att summera vad det handlar om 
att ta hand om ett museum. ”Att väcka livsluft och glädje, 
och att deras stora utställning om engelskt mode varit just 
en sådan.”

Stipendiaterna från båda museerna fick mottaga 
resestipendium för så skilda resor som till Laponia för  
att lära om livsvillkoren i Arktis som till Wroclav Zoo  
för att studera nytänkande inom ”zoo design”.

Efter mötet blev det avtackning av Elisabeth Edholm 
Fernholm samt av Niclas Forsman som hyllades i ett fint  
tal av styrelseledamot Meg Tivéus. Meg framhöll särskilt 
Niclas förmåga att med kunskap, vänlighet och envishet få 
”museichefer att hålla sams, kanslichefer att trivas och 
förvaltningarna att öka.” Hon betonade Niclas engagemang 
och alla oändliga timmar han lagt ned för föreningen.

I försommarkvällen blev det sedan underhållning bestående 
av både ljuv och finurlig folkmusik av Annika Hammer och 
Vega Nordkvist. Sedan fick alla vänner tillfälle att mingla 
innan vi skildes åt, och trasten var kvar…fortsatt lika glad 
som vi för att det äntligen var sommar…
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Avgående ledamot Elisabeth Edholm 
Fernström. Vi tackar för allt engagemang!

Kronprinsessan Victoria tillsammans 
med Skansens chef John Brattmyr.

Annika Hamner sång och Vega Nordkvist fiol.

Nordiska museets styresman Sanne Houby-Nielsen.
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BO PÅ 
MUSEUM PÅ 
JULITA GÅRD!
ÖVERNATTA på ett levande och  
välbevarat storgods med en 
tusenårig historia i hjärtat av 
Sörmland. Njut av park, 
historiska byggnader och 
vackra trädgårdar. 

Pris från 450 kr/person inklusive  
visningar och evenemang. (dock ej 
Svenska slottsmässors julmarknad).  
I herrgårdsflyglarna erbjuds dubbel-, 
enkel- och familjerum samt två- eller 
fyrbäddsrum i vandrarhemmet.

NY LEKMILJÖ  
PÅ JULITA GÅRD
FORTFARANDE KAN DU MÖTA Pettson och 
Findus samt testa Julitas nya lekmiljö 
Lekstugan i Åkeröboden. Lekstugan är 
en pedagogisk lekmiljö och årets 
satsning på barn och familj. I Lekstugan 
finns ett litet bostadshus med gömmor 
och rutschkana, ett "utedass", en 
miniladugård för träkossan Majros och 
snickarboa där barn får snickra och 
känna på olika material. 

Öppet dagligen under augusti 10.00–17.00. 
Under september helger och helgdagar 
11.00–16.00

VÄLKOMMEN PÅ AFTERNOON TEA 
I NYRENOVERADE MATSALEN 
BOKA OCH AVNJUT te och tilltugg med nordiska smaker som start eller final före 
ditt besök i utställningen British så in i Norden. Servering sker i lilla matsalen och 
kan bokas vardagar mellan kl. 14.00 och 16.00 för minst 4 personer. Välj ditt 
favoritte tillsammans med scones med grädde och blåbärssylt, snittar med 
skagenröra, Tvärnöskinka och Karljohansvamp, brieost och hjortronmarmelad 
samt citronmacaron och chokladpralin. Matsalen erbjuder även Royal Afternoon 
tea med Tattinger champagne.

Afternoon tea kan bokas vardagar from 2 september via matsalen@nordiskamuseet.se 
eller telefon 08-519 545 61.

AKTUELLT NOR DISK A M USEET

SENSOMMAR PÅ JULITA

HUMLEDAGEN 
UNDER EN EFTERMIDDAG hålls visning av 
Julitas humlekloner. Smaka på 
humleavkok på några av sorterna som 
växer i humle gården. Warbro kvarn 
håller föredrag om spannmål och 
malt. Hembryggare och ölentusiaster 
från Sköldinge ölkultur kokar öl över 
öppen eld på traditionellt vis. Med sig 
har de smakprov på lågalkoholhaltiga 
ölsorter. Julita Wärdshus öppnar dagen 
till ära en uteservering med flera 
sorters öl vid Humleträdgården i 
museiparken.

Lördag 24:e augusti 12.00–16.00

ÄPPELDAGAR PÅ 
JULITA GÅRD
HÖSTENS ÄPPELDAGAR är en av årets höjd - 
punkter på Julita gård. En skördefest 
för alla sinnen med äpplet i centrum. 
Gör en härlig utflykt till den vackra 
parken och ta del av den stora äppel-
utställningen, lyssna på föredrag, få 
information och kanske sortbestämning 
av äpplen och päron. Det finns också 
försäljning av växter, äppelträd, hantverk 
och matprodukter, samt möjlighet att 
köpa gårdens egna grönsaker. Pettson 
och Findus är givetvis på plats. 

Lördag, söndag 14–15 september 10.00–16.00         

PS: Längtar du redan nu efter julen? 
Boka upp sista helgen i oktober då 
det är tidig traditionsenlig underbar 
julmarknad på Julita gård.
Fredag-söndag 25–27 okt. (Entreavgift)
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Njut av de sista varma solstrålarna i unik miljö.
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SK A NSEN AKTUELLT

SNART BJUDS DET IN till riktigt frodig och prunkande årlig 
marknad så som den kunnat te sig en hösthelg kring 1900. 
Pigor och drängar, musikanter och marknadsskojare samsas 
med turister och stockholmare. Låt dig underhållas av 
dansare, durspelare och lustiga karaktärer i marknadsvimlet. 
Pröva på lekar från förr och krossa porslin… 

Runt sekelskiftet 1900 spelade marknader en stor roll  
i folks liv. Marknadsdagarna var bland de viktigaste 
festdagarna och betraktades som fridagar för herrgårdens 
drängar och pigor där de kunde spendera sin ytterst magra 
kontantlön. De flesta hade inte samma förhållhållande till 
plånboken som Emils snåle far Anton på höstmarknad i 
Vimmerby. ”Det kan vara roligt att titta på komersen även 
om en inte ska köpe nåt…

Men om du inte är en ”Anton” dignar marknadstånden av 
korvar och karameller, hantverk och mycket annat som hör 
en riktig marknad till. Du kan också fylla vinterskafferiet 
med årets honungsskörd, fina hemkokta sylter, ost och 
mycket annat gott och lockande. På krögarnas menyer står 
klassisk husmanskost och svenska delikatesser som 
kroppkakor, ärtsoppa och kolbullar.

Lördag–söndag 28–29 september 11:00–16:00
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FREJDIG HÖSTMARKNAD 
PÅ SKANSEN
Sista helgen i september är det dags för en av Skansens härligaste helger. 
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STYRELSE
Sten Tegnér – ordförande
Hans Malmsten – skattmästare
Sanne Houby-Nielsen – Nordiska museet
John Brattmyhr – Skansen 
Meg Tivéus 
Christina Sollenberg Britton
Johan Nordenfalk
Carin Bergström 
Michael Berglöf 
Stephan Fickler 
Magnus von Knorring
Svante Helmbaek Tirén

KANSLI
Anna-Kaisa Summanen Öhgren, kanslichef  
TELEFONTID: mån – tors 09.30 – 12.00 
tel. 08-519 546 93 
ADRESS: Nordiska museets &  
Skansens Vänner  
Box 278 20, 115 93 Stockholm 
E-POST: vanner@nordiskamuseet.se 
PLUSGIRO: 190124-8

REDAKTION
ARTUR UTGES AV: Nordiska museets &  
Skansens Vänner 
ANSVARIG UTGIVARE: Sten Tegnér 
REDAKTÖR: Christina Sollenberg Britton 
E-POST: christina@brittonbritton.com 
TRYCK: Exakta

PROBLEM MED MEDLEMSKORT 
& FÖRLORAT KORT
Vi vill informera om att Vänföreningen och  
Nordiska museet med sin butik är två helt olika 
organisationer. Butiken hjälper Vänföreningen med 
att sälja korten, men de ansvarar inte för föreningen. 
När man förlorat sitt kort, tappat det eller blivit 
bestulen, ska man alltid kontakta kansliet. Oftast kan 
vi lösa det, men det tar alltid lite tid, inte bara under 
sommaren. Vi ber alla att ha överseende med det.

PÅMINNELSE MEDLEMSKORTEN
Kansliet påminner om att medlems korten är personliga  
och inte får lånas ut. På baksidan står att man ska skriva 
sin namnteckning, men vi ser hellre att man textar sitt  
namn tydligt. Det kan förekomma stick kontroller  
av ID - handlingar i entréerna.  

BLI FLER MEDLEMMAR I FAMILJEN
Alla kanske inte känner till att man kan lösa ett medlemskap 
för barn eller annan familjemedlem på samma adress om  
man redan har sambo / par medlemskap. Det kallas 
”ytterligare familjemedlem på samma adress” och kostar 300 
kr. För mer information kontakta kansliet. Obs! Detta kort 
kan bara användas som entré tillsammans med vuxen som  
också har medlemskap.

ANMÄLAN BINDANDE
Anmälningarna till program är bindande. Betalningen sker  
i förskott senast en vecka innan. När man har betalat och får 
förhinder får man alltså inte pengarna tillbaka. Undantag 
kan göras i särskilda fall. Tänk på att alltid anmäla förhinder 
så någon annan kan få din plats.

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!
Håll dig löpande uppdaterad om Vänföreningens  
aktiviteter och program genom att följa vår facebook-sida:  
www.facebook.com/ NordiskamuseetochSkansensVanner

KANSLIET 
INFORMERAR

AKTUELLT NOR DISK A M USEET S & SK A NSENS VÄ N N ER
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BEHANDLING AV  
PERSONUPPGIFTER 
EN NY LAG gäller i Sverige från den 25 maj 2018. Den  
nya lagen heter Dataskyddsförordningen ( General Data 
Protection Regulation, förkortas GDPR ) och skall se till att 
företag och organisationer hanterar personuppgifter rätt.

Nordiska Museets och Skansens Vänner ( NMSV ) har 
inhämtat vissa uppgifter som namn, adress, betalnings-
historik avseende avgifter, emailadress om Dig som medlem 
för att administrera NMSVs verksamhet. Vi behandlar  
Dina uppgifter endast för att kunna fullgöra vårt berättigade 
intresse att debitera avgifter, föra medlemsregister, 
informera om nya medlemmar, deltagarlistor till aktiviteter, 
samt kunna göra informationsutskick om NMSVs 
verksamhet och arrangemang. 

Du har enligt Dataskyddsförordningen rätt att efter 
skriftligt undertecknad ansökan ställd till NMSV, få besked 
om vilka personuppgifter om Dig som vi behandlar och 
hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära  
rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om 
Dig. Vidare har Du också rätt att begära radering av Dina 
uppgifter i vårt system – under förutsättning att uppgifterna 
inte längre är nödvändiga för det / de ändamål de samlats  
in och/eller behandlats.

Vid frågor om NMSVs behandling av personuppgifter 
eller begäran om utövande av rättigheter, vänligen kontakta 
NMSV på nedanstående kontaktuppgifter. Du har även 
alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen 
av Dina personuppgifter till Datainspektionen,  
blivande Integritetsskyddsmyndigheten.

Personuppgiftsansvarig: Nordiska Museets och Skansens Vänner 
Adress: Box 27820, 115 93 Stockholm
Telefon: 08-519 546 93

MEDLEMSKAP  
– BLI EN VÄN 
ÅRSKORT:  650 kr per person och 850 kr per par/sambo 
(Vänföreningen tillämpar rullande medlemskap med fyra 
olika perioder: kalenderårskort, mars-, juni- eller septemberkort).
STÄNDIGT MEDLEMSKAP: 10 000 kr per person och 15 000 kr 
per par/sambo. Betalning på Plusgiro 190124-8, Nordiska 
museet & Skansens Vänner eller i Nordiska museets butik. 
Som medlem får du fritt inträde till Nordiska museet, 
Skansen och Biologiska museet, Svindersvik, Tyresö slott 
och Julita gård samt Härkeberga Prästgård. 

Fler förmåner kan du läsa om på vår hemsida:  
www.nordiskamuseet.se / kontakt / nordiska-museets-och-skansens-vanner 
eller kontakta kansliet: vanner @nordiskamuseet.se, tel. 08-519 546 93

NYA VÄNNER 
Arvidson Monica & Lars, Ekerö
Behoumi Viktoria & Homayoun Masoud, Stockholm
Björn-Rasmussen Solgerd & Erik, Stockholm
Boström Åsa, Uppsala
Killiner Susanne, Vallentuna
Möllström Annika, Stockholm
Nilsson Maud, Sollentuna
Lawrence Linda & David, London UK
Pekel Amandine & Cheung Joel, Nacka
Sandberg Agneta & Anders, Uppsala
Sköld Charlotte & Nils, Ekerö
Tengnér Rebecka, Tullinge
Törner Lina & Sjöberg Simon, Stockholm
Ihrfors Johan & Daneby Ihrfors Ann-Sofi, Enebyberg

NOR DISK A M USEET S & SK A NSENS VÄ N N ER AKTUELLT

VÄLKOMNA!
Styrelsen ser fram emot samarbetet 
med våra två nya medlemmar som 
presenterade sig på styrelsemötet. 
Vi ser fram emot att berikas av deras 
stora insikter om och engagemang i 
olika kulturfrågor.Magnus von Knorring Svante Helmbaek Tirén
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ETT HEM FÖR MINNEN – KYRKHULTSSTUGAN FRÅN BLEKINGE 
Kyrkhultsstugan på Skansen berättar om en tid när Sverige strävade efter att  
bli en nation, ett folk. Stugan är också ett hus för minnen, en socken och ett 
landskap. Antikvarie för yttre miljö, Marianne Strandin visar och berättar om 
Hazelius gröna Skansen. Sigrid Eklund, projektledare för inre gestaltning talar 
om återställandet av miljön till hur det såg ut på Skansen under 1890-talet  
och museipedagog Anna-Vera Nylund berättar om levandegörandet av miljön. 
TID: onsdag 21 augusti 18.00–19.30 och tisdag 27 augusti 18.00–19.30
PLATS: Skansen, vi träffas vid Seglora kyrka 
ANMÄLAN: Senast 19 augusti. Ange önskat datum. Begränsat antal deltagare.   
Efter platsbekräftelse inbetalning 100 kr till Plusgiro 190124-8

RESA TILL DALARNA – I ARTUR HAZELIUS ANDA 
OCH SAMLANDETS TECKEN
Följ med oss på en resa där vi fördjupar oss i Dalarnas historia och kultur med 
intendent Ulla-Karin Warberg som ciceron.  Vi startar i Mora med Zorns miljöer 
Zorngården och Zorns gammelgård med textilkammare vid Siljan. På onsdagen 
besöker vi Leksands kulturhus och får bekanta oss med Gustaf Ankarcronas 
samling. I Leksand finns även Munthes Hildasholm där vi får en guidad tur.  
Vi reser mot Falun och lunch på Staberg, en bergsmansgård med rekonstruerad 
1600-talsträdgård. Dagen avslutas på Dalarnas museum med rik folkkonstsamling 
som dalmålningar, dalahästar, textilier och dräkter. Vi bor på Korstäppans 
herrgård i Leksand, ett klassiskt pensionat där vi äter gemensam middag.
TID: tisdag den 24 och onsdag den 25 september 
ANMÄLAN: Snarast (ett fåtal platser kvar) till info@thimon.se tel. 0703 711 288 
PRIS: 3950 kr per person, enkelrumstillägg 420 kr. Priset inkluderar samtliga transporter  
med buss enligt program. En övernattning på hotell (del i dubbelrum), frukostbuffet,
två luncher, middag och specialvisning enligt program. 

UNDER YTAN! GÖR EN DJUPDYKNING PÅ BALTIC SEA SCIENCE CENTER!
Nu finns Östersjön på Skansen. Här finns en fantastisk miljö med torsk, ål och 
piggvar och den senaste forskningen visuellt och lekfullt presenterad. Duktiga 
pedagoger tar er med och berättar hur det egentligen står till med Östersjön. Hur 
kan vi gemensamt ta ansvar för att förbättra möjligheterna så att Östersjön skall 
kunna bli ett livskraftigt hav i framtiden? Upplev Skansens nya satsning – Baltic 
Sea Science Center.
TID: tisdag 1 oktober kl. 16.00–17.30
PLATS: Samling vid Skansens huvudentré
ANMÄLAN: Senast 23 september. 
Efter platsbekräftelse inbetalning 70 kr till Plusgiro 190124-8

VÄNNERNAS PROGRAM  
AUGUSTI – OCTOBER 2019

Anmälan är bindande. Betalning sker i förskott senast en vecka innan programmets datum. När man har betalat och får förhinder får man 
alltså inte pengarna tillbaka. Undantag kan göras i särskilda fall. Tänk på att alltid anmäla förhinder så någon annan kan få din plats. 
Alla program anmäls genom kansliet tel: 08-519 546 93 eller mail: vanner@nordiskamuseet.se. För mer information, kontakta kansliet.
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Nordiska museets & Skansens Vänner 
Box 27820 
115 93 Stockholm
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